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แตงกายอยางไรไปฝกงาน 

เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร (13 มกราคม 2555) 

 

การจัดการเรียนการสอนปจจุบัน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษา เห็นความจําเปนและสําคัญให

นักเรียนนักศึกษา ไดไปฝกประสบการณจากอาชีพหรือเตรียมความพรอมเพื่อสูโลกการทํางาน ดังน้ัน ใน

สถานประกอบการของเอกชน หนวยงานของรัฐบาล เราจึงเห็นนักเรียนนักศึกษาปะปนกับพนักงานใน

สํานักงานหรือรูปแบบสถานที่ทํางานอ่ืน ทั้งมีปายบอก “นักศึกษาฝกงาน หรือ Trainee”  หรือไมระบุอะไร

ทั้งสิ้น  การแตงกายนักเรียนนักศึกษา เปนเร่ืองเล็ก ๆ แตสําคัญจะถูกละเลยมองขามไมได ทั้ง ๆ การแตงกาย

ก็ไมพนเคร่ืองแบบนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาแหงน้ัน   ในที่น้ี มุมมองสวน

ใหญจะโฟกัสไปที่นักเรียนนักศึกษาเรียนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา  แตอยางไรก็ตาม แนวทางน้ี ก็นาจะ

นําไปปรับใชไดกับทุกแหงได   มีอะไรนาสนใจมาติดตามกันดังน้ี 

  

   

ชุดนักเรียนนักศึกษา   

เปนสีสันใหกับกลุมคนทํางานในสถานประกอบการ จากชุดเคร่ืองแบบนักเรียนนักศึกษา ถาเปนเสื้อเชิ้ต

หญิงก็จะคับต้ิว แนบตัวเนนอก ชายเสื้อสั้น เปนวัฒนธรรม  size 0 (เสื้อผาเบอร 0 ที่มีขนาดเล็กสําหรับคน

รูปรางผอมบางมาก ๆ) สอบถามนักเรียนนักศึกษาบอกวา  ทองตลาดมีจําหนายเฉพาะแบบและไซสขนาดน้ี 

ถาจะใหขนาดพอดีตัว ก็ตองไปตัดที่ราน ซึ่งก็จะตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเน่ืองจากรวมคาผาและการตัดเย็บ น่ี

เปนการชวยประหยัดคาใชจายและประหยัดผาไปพรอม ๆ กัน จริงหรือ!... การสวมเสื้อผาคับของฝายหญิง 

หากไมสวมเสื้อทับบังทรง โอกาสการแตกหรือปริของสาบเสื้ออาจจะตองเกิดการวับ ๆ แวม ๆได ถึงแม
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สํานักงานน้ันจะประกอบไปดวยผูหญิง ก็ถือวา เปนการไมเคารพและใหเกียรติสถานประกอบการดังกลาว 

นักเรียนนักศึกษาบางคนอาจจะมองวา ทีผูสอนก็ไมเห็นจะวากลาวอะไรเลย  เผอิญเปนชวงเทรนดแฟชั่นมา

ในแนวน้ี ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของครูผูดูแล ตองใหคําแนะนําหรือกําหนดกฎเกณฑใหชัดเจนดวย  สําหรับชุด

เคร่ืองแบบซึ่งตองสั่งตัดหรือจําหนายเฉพาะสถานศึกษา ก็สามารถดูแลควบคุมไดในเบื้องตน 

   

เสื้อนักเรียนนักศึกษาชาย  เปนเสื้อเชิ้ตสีขาว ควรดูแลใหสะอาด ซักรีดใหเรียบรอย ชายเสื้อไมสั้นเกินไป พบ

บอยตอนน้ีคือ ชายเสื้อเชิ้ตของนักเรียนนักศึกษาชายถูกปลอยชายอยูดานนอก สงผลตอบุคลิกภาพของตัวตน

นักเรียนนักศึกษาคนน้ัน  ดังน้ัน การฝกเล็ก ๆ นอย ๆ หลายคน (นักเรียนนักศึกษา) มองขามแตพนักงานใน

สํานักงาน ลูกคาหรือผูมาติดตออาจจะมองเอนเอียงในทางลบได   สําหรับชุดช็อป (ประเภทอุตสาหกรรม) ก็

ตองรักษาความสะอาดและซักรีดใหเรียบรอย เพราะบางลักษณะของการฝก ตองอยูในภาคสนามหรือ

แวดลอมดวยแสงแดด กลิ่น ผงฝุนหรือเปอนจากคาบนํ้ามันตาง ๆ  

  

กระโปรงนักเรียนนักศึกษาหญิง  ทรงตรง ทรงเอหรือจีบรอบ เหตุผลก็ไมไดตางจากเสื้อ สําหรับผูสวมใส

กระโปรงสั้น ก็มักจะมีแหวกขางซายขวา หนาหรือหลัง เพราะยิ่งสั้นแคบก็ตองมีพื้นที่เผื่อสําหรับจะน่ังหรือ

กาวขาได  พอน่ังในที่สาธารณะก็ตองคอยหาหนังสือหรืออะไรมาปกปด ไมปดก็เสียเซลฟอีก หรือตองคอย

หลบหลีกผูใหญหรือหัวหนางานผูควบคุมดูแล  บุคลิกภาพไมเหมาะสมเหลาน้ีปรากฏกับเพื่อนรวมงานหรือ

ผูพบเห็น  การฝกงานน้ันนอกจากจะเกิดความเครียดใหกับนักเรียนนักศึกษา เน่ืองจากเขาไปอยูใน

สภาพแวดลอมไมคุนเคย ลักษณะของการทํางานหรือกลุมคนแตกตาง ไมมีคนในวัยเดียวกัน การพูดคุยหรือ

ปรึกษาในระยะแรกก็ตองลําบาก ยิ่งนักเรียนนักศึกษาที่ปรับตัวยากก็ตองใชเวลา ดังน้ัน หากตองมาน่ังกังวล

กับเสื้อผาหรือกระโปรงอีก ก็เทากับเพิ่มความเครียดมากยิ่งขึ้น 

  

กางเกง  นักเรียนนักศึกษาชาย ก็ตองใสกางเกงทรงสุภาพ แลวสุภาพคืออยางไรลองพิจารณาเอง  ขาตรง 

ทรงกระบอก หรือขาลีบ  สีควรเปนไปตามสถานศึกษากําหนด ยกเวนเด็ดขาดสําหรับกางเกงยีนส นอกเสีย

จากสถานประกอบการแหงน้ันระบุใหสวมใสเพราะตองออกภาคสนาม อยางไรก็ตามการใสเสื้อนักเรียน

นักศึกษาหรือเสื้อช็อปแลวสวมกางเกงยีนสก็เปนภาพไมเหมาะสมเชนกัน  สําหรับนักเรียนนักศึกษาหญิง ที่

สวมกางเกงเพื่อเหมาะสมกับสาขาวิชาหรือสาขางาน และสถานศึกษากําหนดใหสวมใส ก็นาจะอนุโลมให

ใสกางเกงไปฝกงานไดเชนกัน 
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น้ันคือ นักเรียนนักศึกษาปกติ สําหรับนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี  ซึ่งมีบทบาทเปนนักเรียนนักศึกษาและ

พนักงานของสถานประกอบการ บางคร้ังสถานประกอบการก็ใหสวมใสชุดเคร่ืองแบบสําหรับพนักงาน 

ดังน้ัน จะตองยึดตามกฎกติกาของสถานประกอบการ และจะตองดูแลเคร่ืองแบบใหสะอาด ซักรีดใหเรียบ

เสมอ 

 

  

 การแตงหนา  

การดูแลใบหนาใหใสกระจาง เปนกลยุทธของเคร่ืองสําอางทุกยี่หอใสใจ และวัยนักเรียนนักศึกษา ก็เปนชวง

วัยรักสวยรักงาม ซึ่งดวยสุขภาพและชวงวัยจึงสดใสผิวพันธุเปลงปลั่งอยูแลว การแตงแตมพอดี ผัดหนา

พอควร ก็เปนเร่ืองอนุโลมได  ยกเวนกลุมคุนเคยกับการแตงหนาและโปะเคร่ืองสําอางเปนประจําเหมือน

ออกงานกลางคืน อันน้ีก็ตองเพลา ๆ ลง  บางคร้ังผูดูแลการฝกไมคอยมีเวลาเตือนดวยวาจาก็ใหสังเกต

ปฏิกิริยาไวดวย วาจะถูกเตือนดวยสายตาหรือไม  ถายังคิดวา มั่นใจไมผิดปกติใครเขาก็แตงหนากันแบบน้ัน 

ก็ลองสงภาพใหเพื่อนหรือครูที่ปรึกษาหาคําแนะนํา ก็นาจะเปนอีกทางออกหน่ึง  สําหรับกลุมนักเรียน

นักศึกษาหลากหลายทางเพศ ก็ใชแนวทางขางตนไดเชนกัน 

 

ทรงผมนักเรียนนักศึกษา 

ทรงผม ซอยสั้น ไวยาว ไดรับการผอนปรนสําหรับนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพ พอสมควร ดังน้ัน จึงสามารถ

เลือกตัด ดัด ซอยไดตามสมัย การดูแลสระผมใหสะอาด ไมดูแลวลีบมันหรือมีกลิ่นก็ถือวาผาน สําหรับฝาย

หญิงถาผมยาวก็ควรรวบผมใหเรียบรอย ไมปลอยสยายใหใครตามหาหรืออยากเปน “ซุปตารปะ”   อยางไรก็

ตาม เทรนดทรงผมเกาหลี ที่พองฟูตัดซอยเปนชั้น ๆ ชี้กระจายเต็มศีรษะ   แมจะทํามาอยางเน๊ียบและเช็ทเปน

ทรงแลว ก็ดูวาไมเหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาฝกงาน  การทําสีผม ปจจุบันทําไดงาย ราคาถูก ระยะเวลาที่

ตองการใหคงอยูบนศีรษะชาและเร็วตามตองการ ดังน้ัน เมื่อถึงเวลาตองไปฝกงานสีผมตามธรรมชาติของ
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นักเรียนนักศึกษา นาจะเหมาะสุด ไปจัดการใหเรียบรอย  สําหรับนักเรียนนักศึกษาชาย บางกลุมมักจะถือ

โอกาสไวผมยาวในชวงฝกงาน ไมตัดซอยใหเรียบรอย ทั้งยังตองนึกถึงความปลอดภัยสําหรับบางลักษณะ

งานดวย   มองในมุมกลับ หากเราไปใชบริการสถานประกอบการแหงน้ัน แลวพนักงานแตงกายผมเผารุงรัง 

ความนาเชื่อถือและไววางใจอาจจะลดลง ถึงแมวา บางคร้ังมันไมเกี่ยวกันก็ตาม 

 

เคร่ืองประดับอื่น  

แวนตา เหมาะสมกับสภาพการทํางาน ไมนําแฟชั่นหรือเปลี่ยนสีสันทุกวัน ทําใหสิ้นเปลืองและเปนจุดเดน

หรือสังเกตงาย  เกิดทําอะไรผิดพลาดซึ่งอาจจะไมใชเร่ืองสําคัญนักและแกไขได  ก็อาจจะถูกเพื่อนรวมงาน

เหมารวมมองเปนดานลบไปเลยก็ได  เชนเดียวกันกับ นักเรียนนักศึกษา ดัดฟน  ก็ใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกัน

กับแวนตา  ตุมหู ก็ใชแบบเรียบติดกับใบหูไมเปนพวงหอยระยา  สําหรับคนชอบแตงตัวรูสึกวา ทนไมไดก็

ใหถือเสมือนหน่ึงวา การฝกงานเปนการฝกความอดทนและการมีวินัย  มาถึงนักเรียนนักศึกษาชาย  เจาะรูหู

ขนาดใหญ ก็ดูแลใหสะอาดและใชสีกลมกลืนกับผิว ก็จะแกไขไดเปลาะหน่ึง สรอยคอ แหวน กําไล 

นาฬิกา  ใสแตพอควร และถามีราคาแพงก็ตองดูแลรักษา ไมถอดวางทิ้งขณะทํางาน ตองเปนภาระของ

ตนเอง ไมสรางความเดือดรอนใหผูอ่ืนเมื่อเกิดกรณีสูญหายขึ้น หนทางออกเร่ืองน้ี ก็นาจะเดาเองไดวาควรจะ

ทําอยางไร 

  

รองเทา  

ฝายหญิงใสรองเทาหุมสน หรือกรณีรัดสนสําหรับบางสถานศึกษา  ควรใชสีดํา นํ้าตาลเขม ขนาดความสูงไม

ควรเกิน 3 น้ิว ถาสูงกวาน้ันจะตองรับสภาพความปวดเมื่อยเอง ทั้งสงผลตอสุขภาพเทาในระยะยาว การ

ฝกงานในสํานักงานบางลักษณะงานจําเปนตองเดินหรือเคลื่อนไหวตลอดเวลา ไมเหมือนกับน่ังในหองเรียน 

เบื่อก็ถอดรองเทาเดินวอนได   เลิกคิดถึงการสวมรองเทาแตะในที่ทํางาน แมบางหนวยงานจะอนุญาตใหก็

ตาม ควรมีความภาคภูมิใจในชุดเคร่ืองแบบนักเรียนนักศึกษาของเรา   ระยะเวลา 8 ชั่วโมงในแตละวัน เทากับ
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ฝกฝนบุคลิกภาพของตัวเอง  สําหรับฝายชาย สวมใสรองเทาใหถูกระเบียบ หากมีสายผูกตองมัดใหเรียบรอย 

การเหยียบสนรองเทาในขณะฝกงาน อาจเปนภาพที่ถูกมองไดวา ไมรูจักโต ความไววางใจและเชื่อมั่นของ

ครูฝกหรือลูกคาอาจจะลดลง 

อาจจะไมใชคําแนะนําทั้งหมดในการเตรียมพรอมรับการฝกงาน ในชวงภาคเรียนแรก   ภาคเรียนที่ 2 

หรือภาคฤดูรอน  แตเราก็ตองมาชวยกันสรางภาพลักษณของนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพหรือสายอาชีวะ

รวมกันมุมมองซึ่งถูกตีตราจากสังคม ในเร่ืองการทะเลาะเบาะแวง แคเพียงคนกลุมหน่ึง ไมใชทั้งหมดของ

ประเทศมักจะถูกเหมารวมเสมอ  ชุดเคร่ืองแบบแตละแหง ก็ควรเปนความภาคภูมิใจใหกับสถานศึกษาแหง

น้ัน ที่ไดพยายามจะสรางคนดี สรางอาชีพในสังคม  แมชุดเคร่ืองแบบโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ 

จะไมโกหรูเทากับเอกชน  น้ันคือ จะทําอยางไรใหใครตอใครพบเห็นคร้ังแรก เกิดความประทับใจ คําพูดซ้ํา 

ๆ ในทางลบ แววเขาหูเหลาน้ันจะไดลางเลือนหายไป หรือเราจะเลือก อยากจะเปนเหมือนบางสถานศึกษา

กําหนดวา หามนักเรียนนักศึกษาสวมเคร่ืองแบบของสถาบันฯ  จะไมรับประกันความปลอดภัยหรืออาจจะ

ถูกปองรายได คุณ....เทาน้ันจะเปนผูเลือก... 
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จากการสังเกตเห็นนักศึกษาคลองปาย Trainee ในสถานประกอบการ 

การนําขอความ ไปตีพิมพตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูเขียนเทานั้น 

อีเมล pomdvt@hotmail.com   ผลงานและสิ่งพิมพของผูเขียน  http://pr.nsdv.go.th/ 
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